
CM\1004012BG.doc PE519.617v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1028/2012, внесена от P. W., с полско гражданство, относно 
изменение на Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 19 ноември 2008 година относно работа чрез агенции за временна 
заетост

1. Резюме на петицията

По отношение на Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 
ноември 2008 година относно работа чрез агенции за временна заетост вносителят на 
петицията твърди, че начинът, по който тя се прилага в Обединеното кралство, 
позволява на работодателите да прибягват до трикове, чрез които избягват 
евентуалните задължения за заместване на временен договор с работник с постоянен 
трудов договор. Според вносителя на петицията, ако работниците желаят да 
предотвратят загубата на работата си, те следва да се споразумеят с агенция по 
заетостта, с цел да си осигурят трудов договор за 12 седмици; в някои случаи даден 
работник с 12-седмичен договор може да работи за още 12 седмици в същото 
дружество, но в друг отдел; освен това работникът може доброволно да напусне след 
изтичането на 12-седмичния договор и шест седмици по-късно да се върне на работа в 
същото дружество с нов 12-седмичен договор. Това са трите най-типични ситуации, в 
които се озовават работниците, когато се нуждаят от работа, и вносителят на петицията 
счита, че е необходимо  положението да се коригира спешно чрез изменение на 
гореспоменатата директива, с цел да се предотвратят описаните похвати, които са в 
ущърб на работниците и не им позволяват да упражняват пълните си права, т.е. същите 
права, с които се ползват работниците с постоянни договори.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Вносителят на петицията, който е полски гражданин, се оплаква от начина, по който 
Директива 2008/104/ЕО относно работа чрез агенции за временна заетост се прилага в 
Обединеното кралство.

Според вносителя на петицията транспонирането на Директивата относно работа чрез 
агенции за временна заетост в Обединеното кралство е довело до ситуация, в която 
агенциите за временна заетост заобикалят приложимите подзаконови разпоредби, за да 
избягнат задължението да осигурят равно третиране на наетите чрез тях работници 
наравно със служителите на постоянни договори в предприятието ползвател, в което 
тези работници са назначени. 

Вносителят на петицията твърди, че трите най-често срещани в Обединеното кралство 
постановки са следните: 

 наетият чрез агенция за временна заетост работник се назначава в дадено 
дружество само за 12 седмици;

 наетият чрез агенция за временна заетост работник се назначава в дадено 
дружество за 12 седмици и след това се премества в друг отдел за още 12 
седмици, след което неговото назначение приключва; 

 наетият чрез агенция за временна заетост работник се назначава в дадено
дружество за 12 седмици, след това той подава оставка и след като е бил без 
работа в продължение на 6 седмици, се назначава отново в същия отдел за 12 
седмици, след което той отново подава оставка и т.н. 

Вносителят на петицията отправя искане към Европейския парламент да преразгледа 
Директивата относно работа чрез агенции за временна заетост и подзаконовите 
разпоредби, приложими в Обединеното кралство, като предлага три възможности за 
тази цел:  

  премахване на 12-седмичния период за придобиване на право на равно 
третиране, който съществува в Обединеното кралство, за да могат наетите чрез 
агенции за временна заетост работници да се ползват с равно третиране още от 
първия ден от своето назначение;

  изменение на съответните подзаконови разпоредби в Обединеното кралство, 
като не се засягат въпросите, които са свързани с по-високи разходи (равно 
заплащане, годишен отпуск и др.) и които според вносителя на петицията са 
причина работодателите да заобикалят приложимите подзаконови разпоредби; 

 премахване изцяло на съответните подзаконови разпоредби в Обединеното 
кралство;

Забележки на Комисията 

Комисията би искала да подчертае, че вносителят на петицията не твърди, че 
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британското законодателство или практика нарушават правото на ЕС. Вносителят на 
петицията всъщност счита, че разпоредбите, с които в Обединеното кралство се урежда 
работата чрез агенции за временна заетост, се заобикалят. Той отправя искане към 
Европейския парламент да преразгледа Директивата относно работа чрез агенции за 
временна заетост и приложимото законодателство, с което тя се транспонира в 
Обединеното кралство. 

По отношение на Директива 2008/104/ЕО относно работа чрез агенции за временна 
заетост, която беше приета от Европейския парламент и Съвета въз основа на 
предложение от Комисията, следва да се посочи, че понастоящем тя се преразглежда от 
Комисията, която ще публикува доклад относно нейното прилагане преди края на 
2013 г. В съответствие с член 12 от Директивата това преразглеждане се извършва с цел 
по целесъобразност да се предложат необходимите изменения.   

Що се отнася до законодателството, с което Директива 2008/104/EО се транспонира в 
Обединеното кралство и което вносителят на петицията назовава „подзаконовите 
разпоредби“, Директивата беше транспонирана в Обединеното кралство чрез Закона за 
наетите чрез агенции за временна заетост работници от 2010 г. През 2011 г. в Северна 
Ирландия беше прието равностойно законодателство. 

Комисията няма правомощия да се произнася относно предложените изменения на 
законодателството за прилагане на Директивата в Обединеното кралство. При все това 
като се има предвид, че вносителят на петицията нееднократно упоменава Директивата 
относно работа чрез агенции за временна заетост и Закона за наетите чрез агенции за 
временна заетост работници и поставя под въпрос начина, по който Директивата се 
прилага в Обединеното кралство, Комисията би искала да подчертае, че изглежда, че 
ситуацията, която се описва в петицията, не нарушава разпоредбите на Директивата.  

В действителност в член 5, параграф 1 от Директива 2008/104/EО относно работа чрез 
агенции за временна заетост се установява принципът на равно третиране, съгласно 
който основните условия на труд и заетост (които включват заплащането, както и 
продължителността на работното време, извънредния труд, почивките в работно време, 
периодите за почивка, нощния труд, отпуска и официалните празнични дни) по 
отношение на наетите чрез агенции за временна заетост работници  трябва да бъдат —
за продължителността на тяхното назначение в предприятие ползвател — поне такива, 
каквито биха се прилагали, ако те биха били наети на работа пряко от това предприятие 
да заемат същото работно място. При все това в същия член се предвижда 
възможността при строго определени условия да се допускат различни дерогации във 
връзка с принципа на равно третиране. По-специално държавите членки, които 
отговарят на условията по член 5, параграф 4, и по-конкретно държавите членки, в 
чието законодателство не е предвидена система за обявяване на колективните трудови 
договори за общоприложими, могат да се ползват с дерогации от принципа на равно 
третиране по отношение на основните условия на труд и заетост, включително като 
въведат период за придобиване на право на равно третиране. 

Обединеното кралство отговаря на гореспоменатите условия и използва дерогацията по 
член 5, параграф 4 от Директивата. Съгласно Закона за наетите чрез агенции за 
временна заетост работници от 2010 г. наетите чрез агенция работници имат право на 
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пълноценно равно третиране наравно с работниците на постоянни трудови договори в 
предприятието ползвател при изтичането на 12-седмичния период за придобиване на 
право на равно третиране, ако са заемали една и също длъжност в едно и също 
предприятие, в което са наети. 

По-специално член 5, параграф 1 от този закон гласи, че при изпълнение на условията 
по член 7 всеки работник, нает чрез агенция, има право на същите основни условия на 
труд и заетост, на каквито той би имал право, ако е нает пряко от предприятието на 
същото работно място, а член 7 предвижда, че:

„1) член 5 не се прилага за наетия чрез агенция работник, ако не е изтекъл 12-
седмичният период за придобиване на право на равно третиране; 
2) за да се счита, че периодът за придобиване на право на равно третиране е 
приключил, наетият от агенция работник трябва да е работил, изпълнявайки едни и 
същи функции в едно и също предприятие, в което е нает, в продължение на 12 
последователни календарни месеца в рамките на едно или повече назначения.“

Законът включва подробни разпоредби относно начина, по който се изчислява 
периодът за придобиване на право на равно третиране, включително възможните 
прекъсвания на този период и случаите, в които той започва да се изчислява отначало.

Освен това в съответствие с член 5, параграф 5 от Директивата относно работа чрез 
агенции за временна заетост държавите членки трябва да вземат подходящи мерки с 
оглед на предотвратяването на злоупотреби при прилагането на този член и по-
конкретно с оглед на предотвратяването на последващи назначения, имащи за цел да се 
заобикалят разпоредбите на Директивата. Приложимото законодателство, с което 
Директивата се транспонира в Обединеното кралство, съдържа изискваните от 
Директивата разпоредби. Следва да се подчертае, че Законът за наетите чрез агенции за 
временна заетост работници е допълнен с разяснителен документ („Насоки“), 
публикуван през май 2011 г. от министерството на Обединеното кралство на 
стопанската дейност, иновациите и уменията.  В този документ под заглавието „12-
месечни назначения и разпоредби срещу избягването на задължения“ се посочва, че: 

„Работодателят очевидно може да реши да не продължи назначението на наетия 
чрез агенция работник при изтичане на 12-седмичния период за придобиване на право 
на равно третиране; Законът по никакъв начин не пречи наетият чрез агенция 
работник да бъде освободен от служебните си задължения след примерно 11 седмици 
или назначенията от 12 седмици да бъдат обичайната практика на даден 
работодател; при все това работодателите и агенциите за временна заетост следва 
да имат предвид разпоредбите срещу избягването на задължения, които се отнасят 
до ситуациите, в които при назначенията се наблюдава тенденция, която има за цел 
преднамерено да лиши наетите чрез агенции работници от техните права. 

В същия документ се дава следният пример: един нает чрез агенция работник е бил 
назначен два или повече пъти в едно и също дружество, в което той е работил в 
продължение на 12 седмици и след 6-седмично прекъсване е работил отново в 
продължение на 12 седмици, последвани от ново 6-седмично прекъсване. Ако наетият 
чрез агенция работник тогава бъде назначен за трети път, това би могло да се счете 
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за опит за избягване на натрупването на необходимия брой седмици за придобиване на 
право на равно третиране. В такива случаи при наличието на иск съдът е този, който 
се произнася по въпроса.“

В светлината на изложеното по-горе изглежда, че от една страна практиките, които 
вносителят на петицията упоменава, действително могат да имат за цел да лишават 
работниците, наети в Обединеното кралство чрез агенции за временна заетост, от 
пълноценно равно третиране; от друга страна в Обединеното кралство са въведени 
мерки „срещу избягването на задължения“ в съответствие с Директивата относно 
работа чрез агенции за временна заетост. 

Заключения

Тъй като вносителят на петицията не твърди, че законодателството относно работата 
чрез агенции за временна заетост в Обединеното кралство или практиката на 
публичните органи в това отношение нарушават правото на ЕС, Комисията не може да 
се намеси в този случай. 

В съответствие с член 12 от Директива 2008/104/EО относно работа чрез агенции за 
временна заетост Комисията, консултирайки се с държавите членки и социалните 
партньори на равнището на ЕС, понастоящем извършва преглед на прилагането на 
Директивата с цел по целесъобразност да предложи необходимите изменения. 
Докладът на Комисията относно този преглед предстои да бъде публикуван в срок до 
декември 2013 г. 


